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Geachte raads- en statenleden,
Hierbij bied ik u de voorlopige jaarstukken aan van Recreatieschap Twiske-Waterland. Deze bestaan op grond
van de huidige regeling, uit stukken voor zowel Het Twiske als Landschap Waterland. Conform het bepaalde
in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen nodig ik u uit om binnen 2 maanden uw zienswijze op de
jaarrekeningen 2018, de begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegrotingen 2020 naar voren te
brengen.
Het dagelijks bestuur heeft deze stukken in haar vergadering van 4 april 2019 voorlopig vastgesteld.
Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin uw zienswijze is vervat bij de ontwerp-begrotingen en rekeningen, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur neemt op 20 juni
a.s. een besluit om de jaarstukken vast te stellen. Deze worden vóór 15 juli 2019 toegezonden ter goedkeuring
aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Wanneer u vragen hebt of toelichting op de stukken wenst, kunt u contact op te nemen met de heer Teeuw,
manager Financiën a.i. (tel. 023-5202820).

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland,

Kees Rood
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV

Recreatieschap Twiske-Waterland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Beemster,
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Het beheerbureau is gevestigd aan de Noorderlaaik 1 in
Oostzaan.
Recreatie Noord-Holland NV legt in opdracht van het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland recreatieve voorzieningen aan zoals fiets-, wandel- en
vaarroutes en verzorgt het beheer en onderhoud van Groengebied Purmerland en recreatiegebied het Twiske.

